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Zpráva z květového jednání VV ČUS                                         

 

 

 
17. května zasedal v Praze Výkonný výbor České unie sportu. V aktuální informaci 
předseda Miroslav Jansta informoval členy výboru o jednání s předsedou vlády 
ČR B. Sobotkou, kterému, mimo jiné, poděkoval za účast na dubnové Valné hro-
madě ČUS. Premiér vyslechl naléhavé potřeby sportovního prostředí, potvrdil pří-
sliby v posílení financování sportu a informoval o plánech v legislativním procesu 
(zákon o podpoře sportu). Dále M. Jansta po VH ČUS jednal i s ministryní školství 
Kateřinou Valachovou a ministrem financí Andrejem Babišem, kteří budou vedle 
premiéra klíčovými osobami k vyšší finanční podpoře sportu od r. 2017. Následně 
předseda tlumočil závěry ze svého jednání s ministryní pro místní rozvoj Karlou 
Šlechtovou. Diskutovali spolu o užívání názvu Czechia / Czech Republic, kde 
sport je a bude zdrženlivý k novému názvu, a o možné podobě budoucího instituci-
onálního zastřešení sportu. Ministryně není nakloněna přechodu části agendy 
MMR, cestovního ruchu, na nové ministerstvo sportu a event. cestovního ruchu, 
proto bude ČUS hledat i jiná řešení, jak získat pro sport samostatnou rozpočtovou 
kapitolu.  

Předseda informoval i 
o možnostech rozdě-
lení 6 mld. do jednotli-
vých dotačních pro-
gramů, kde se před-
pokládá posílení pro-
gramu I, částečně II 
pro kolektivní sporty, 
ale především progra-
mu V pro všechny 
svazy, včetně 
„malých“. Pozname-
nal také, že ke stabili-
tě financování může 
výrazně přispět 
schválení nového zá-
kona o podpoře spor-
tu, který je potřeba urychleně připravit. K financování sportu předseda zdůraznil 
nutnost vlivu sportovního prostředí na tvorbu metodiky dotačních programů MŠMT 
pro rok 2017 a sdělil, že v tomto směru intenzivně pracuje. S MŠMT již je jednáno 
a je nastaven způsob komunikace k přípravě programů. MŠMT přislíbilo ustavit  
k přípravě programů expertní komisi se zástupci sportovního prostředí.  

Předseda se v komentáři vrátil ke svému vystoupení na Plénu ČOV, konaném 
28.4., kde jednak ocenil a veřejně podpořil stávajícího předsedu ČOV Jiřího Kejva-
la, avizoval, že nebude kandidovat v podzimních volbách do orgánů ČOV na příští 
funkční období, a kde veřejně vyslovil nespokojenost s právními službami ČOV pro 
sportovní prostředí v oblasti procesu tvorby legislativy v ČR. Prohlásil, že trvá na 
stanovisku, že činnost Legislativní rady ČOV, vedené J. Šťovíčkem, byla za po-
slední 4 roky v tomto směru téměř nulová a v ČR vznikla celá řada nových dalších 
překážek pro činnost sportovního prostředí, namísto aby byly postupně odstraňo-
vány. Předseda také doporučil zrevidovat a případně upravit přerozdělení kompe-
tencí ČOV a ČUS před volbami do ČOV a pověřil k tomuto jednání generálního 
sekretáře ČUS. V závěru předseda informoval členy VV ČUS o uzavření Memo-
randa o spolupráci mezi ČUS a neziskovou organizací Transparency International  
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ČR, kde tématem spolupráce bude 
především oblast financování sportu . 

V rámci programu schůze se členové 
VV věnovali rozboru výsledků hospo-
daření ČUS za první čtvrtletí roku 
2016, kde průběžné výsledky hospo-
dářských středisek ČUS jsou i přes 
klimaticky špatnou zimu zatím velmi 
dobré, včetně Lyžařského areálu Za-
dov. Výkonný výbor ČUS také po pro-
jednání schválil návrh rozdělení fi-
nančních příspěvků organizátorům 
akcí ČUS Sportuj s námi na duben – 
prosinec 2016 a zároveň i rozšíření 
projektového rámce o akce, splňující 
cíle a poslání projektu ČUS Sportuj 
s námi (Sporťáček 2016, soutěže pro 
děti a mládež ČASPV, finálové turnaje 
Ligy základních škol o pohár ministry-
ně školství). 

 

Dalším tématem bylo projednání a 
schválení statutů poradních orgánů 
výkonného výboru, odborných komisí 
VV ČUS. Schváleno bylo i jejich per-
sonální obsazení (http://
www.cuscz.cz/o-nas/poradni-
organy.html). Miroslav Jansta připo-
mněl, že složení komisí je otevřené a 
doplnění komisí je možné i v průběhu 
funkčního období, bude-li potřeba. 
Výkonný výbor také schválil návrhy na 
vyznamenání ČUS a pověřil Luďka 
Sásku, ředitele LA Zadov, zastupová-
ním ČUS na valné hromadě spolku 
Asociace horských středisek ČR, z.s., 
8.6.2016, která hájí společné zájmy 
provozovatelů lyžařských areálů.  

 

 

 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  

 

 

 

http://www.cuscz.cz/o-nas/poradni-organy.html
http://www.cuscz.cz/o-nas/poradni-organy.html
http://www.cuscz.cz/o-nas/poradni-organy.html
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Předseda České unie sportu Miroslav Jansta a 

hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek po-

depsali Memorandum o spolupráci v oblasti pod-

pory sportovní činnosti na území Jihomoravského 

kraje. Cílem Memoranda je vyvíjet aktivity spočíva-

jící ve spolupráci v oblasti vytváření, naplňováni 

a aktivního využití Registru sportovní infrastruktury 

na území Jihomoravského kraje, tzv. „Pasportu 

sportovní infrastruktury“. 

Spolupráci při vzniku, tvorbě a využití Pasportu 

sportovní infrastruktury vnímají obě strany Memo-

randa jako účinný a nezbytný nástroj pro podporu 

a rozvoj českého sportu. 

„Naším cílem je vytvořit a následně využívat funkč-

ní, maximálně komplexní a úplný Pasport sportov-

ní infrastruktury. Díky tomu získáme přehled o 

tom, kolik, kde a jakých máme sportovišť a 

v jakém jsou stavu. Podle toho pak budeme moci 

účelně a cíleně zaměřit investiční plány tak, aby 

investice, které do sportu plynou, byly využívány 

účelně, efektivně, transparentně a v souladu 

s potřebným rozvojem sportovní infrastruktury 

v naší zemi,“ vysvětluje záměry České unie sportu 

předseda Miroslav Jansta.  

„Smyslem pasportu sportovišť je pro nás do bu-

doucna systémový přístup k financování obnovy a 

údržby sportovní infrastruktury v kraji. Budeme mít 

přehled, jaká sportoviště v kraji máme. Ke stejné-

mu kroku vyzveme také obce. Nejpozději od roku 

2018 bychom chtěli, aby zapsání sportoviště 

v tomto pasportu bylo povinností, pokud si bude 

někdo žádat o podporu z krajského rozpočtu. Dů-

vod je zřejmý, musíme mít popsaný základní stav, 

abychom věděli, v jakém stavu sportoviště na úze-

mí kraje jsou, a pak se dají stanovit priority jak 

z hlediska oblastí, tak časování poskytnutí finanč-

ních prostředků,“ řekl Michal Hašek, podle kterého 

by tuto koncepci mělo sportovní prostředí přivítat, 

protože bude znamenat další objektivizaci 

v poskytování veřejných finančních prostředků. 

Česká unie sportu za tímto účelem zřídila speciální 

IT platformu databázového systému a zajistila pří-

stup pro Jihomoravský kraj do tohoto systému tak, 

aby mohli pracovníci obou subjektů doplňovat data 

a získávat potřebné informace o sportovní in-

frastruktuře. Kraj přislíbil součinnost při naplňování 

databáze Pasportu sportovní infrastruktury s cílem 

dosažení jeho úplnosti, aktuálnosti a přesnosti. 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  

Česká unie sportu a Jihomoravský kraj budou spolupracovat na 

pasportizaci sportovišť 
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ČUS navazuje spolupráci s Transparency International v oblasti 

podpory sportu 

Praha 12. května 2016 - Transparency International – Česká republika, o. p. s. (TI) a Česká 

unie sportu, z. s. (ČUS) vedeny snahou přispívat k transparentnímu financování sportu a 

zvyšování integrity sportovního života uzavřely dnes memorandum, jehož obsahem je 

spolupráce v oblasti transparentnosti financování, dotování a investic ve sportovním pro-

středí.  

 K dosažení daných cílů se strany rozhodly spolupracovat na jednotlivých projektech, konzultovat získané 

poznatky a informace a vzájemně se podporovat při činnostech a aktivitách souvisejících s obsahem me-

moranda. První z nich odstartuje už letos v létě a bude se zabývat transparentností dotací do sportu po-

skytovaných z krajských a městských rozpočtů. 

 „Sport se v České republice dotýká milionů lidí, od sportovců působících v profesionálních klubech, jako 

jsou hokejisté, atleti, fotbalisté až po rekreační sportovce a fanoušky. To s sebou také přináší otázku zod-

povědnosti s nakládáním s financemi, které do sportu proudí. Proto si zaslouží naši pozornost,“ říká Da-

vid Ondráčka, ředitel TI. 

 „Od počátku svého působení v pozici předsedy České unie sportu se zasazuji o to, aby všechny finanční 

prostředky, které do sportu plynou z různých zdrojů, byly transparentně rozdělovány a účelně využívány. 

Jsme si vědomi toho, že pokud má sportovní prostředí v ČR získat zašlou slávu a přimět lidi, aby brali 

pohyb jako samozřejmou součást svého života, potřebujeme k tomu vytvářet stabilní podmínky a základ-

ním kamenem jsou funkční sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a vyhovující sportoviště. Věřím, že 

spolupráce s Transparency International nám může pomoci,“ dodává předseda České unie sportu Miro-

slav Jansta. 

Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí  
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Pilotní projekt nového dotačního programu 

Sdružení sportovních svazů České republiky  ve spolupráci s Českou unií sportu připravilo  a 
k 30.5.2016 vyhlásilo pilotní projekt nového dotačního programu pro mládež MLADÝ SPORTOVEC, 
sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.  
 

Inspirací k vytvoření programu byly výsledky náborových akcí pro zájemce o profesionální službu 
v armádě České republiky. Ukazuje se totiž, že obecná fyzická zdatnost uchazečů, jejich dovednosti a 
zručnost mají rok od roku klesající tendenci. Tento stav vedl představitele ministerstva obrany až 
k jednání se sportovními spolky, se zá-
měrem zastavit tento nežádoucí trend. 
Cílem projektu tak je přispět k tomu, aby 
více mladých lidí získávalo znalosti a 
dovednosti, spolu s fyzickou kondicí po-
třebné ke zvládání různých, stále frek-
ventovanějších krizových životních situ-
ací, a tím se postupně kvalitativně zlep-
šovala branná připravenost. Jedná se o 
rozvoj sportovní, pohybové, sportovně 
technické a branné činnosti dětí a mlá-
deže. 

Projekt je orientován výhradně na pří-
mou podporu činnosti základních spor-
tovních článků - sportovních klubů, tělo-
výchovných jednot, které se věnují 
svým hlavním zaměřením specializova-
ným činnostem, které jsou potřebné a využitelné při zvládání krizových situací či obsahují branně vo-
jenské prvky. Ty mohou pořádat o podporu své činnosti.  

Žadatelé musejí být členy ve Sdružení sportovních svazů nebo ČUS a realizovat svoji činnost v těchto 
sportovních odvětvích a oblastech: vodáctví, pobyt v přírodě, branně technické sporty, biatlon, střelec-
tví, potápění, letecké sporty, radioamatérství, záchranné kynologické brigády, hasičský sport, horole-
zectví, jachting, orientační sporty, orientační radiový běh, horská služba. Aktivity pak musí splňovat 
další kritéria.  

Česká unie sportu proto v první fázi oslovila představitele sportovních svazů, které působí v daných 
sportovních odvětvích, a požádala je o rozšíření informací o novém projektu a příležitosti do svých zá-
kladních článků. Veškeré podmínky, kritéria a termíny najdete spolu s dalšími podrobnostmi o projektu 
na www.sporty-cz.cz. Limitujícím prvkem je termín podání žádosti o finanční podporu, která mu-
sí být odeslána nejpozději do 30. 6. 2016. Všechny obdržené žádosti posoudí po formální i ob-
sahové stránce Řídící komise, složená z představitelů Sdružení, ČUS a partnerů projektu a tato komi-
se také rozhodne o přidělení podpory. S vybranými subjekty, splňujícími požadovaní parametry, bude 
uzavřena smlouva, na základě které jim bude poskytnut finanční příspěvek.  

Věříme, že vybrané sportovní kluby a oddíly orientace projektu a jeho možnosti zaujmou a finanční 
prostředky, které na realizaci tohoto projektu získají, pomohou jednak k podpoře jejich  každodenní 
činnosti a v dlouhodobém horizontu naplní záměry projektu. V případě nejasností či potřeby dalších 
doplňujících informací kontaktujte přímo koordinační centrum projektu na adrese mladysporto-
vec@sporty-cz.cz. 

Jan Boháč, generální sekretář ČUS 

MLADÝ SPORTOVEC  

- sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití 

http://www.sporty-cz.cz/
mailto:mladysportovec@sporty-cz.cz
mailto:mladysportovec@sporty-cz.cz
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Cílem soutěže je ocenit výjimečné práce 
- kalendáře, a to nejen z pohledu kvality 
polygrafického zpracování a originálního 
návrhu, ale i z hlediska společenského 
přínosu či silného lidského příběhu, kte-
rý stál na jeho zrodu. 

 

Celkem bylo přihlášeno 142 kalendářů 
ve 2 provedeních 

 nástěnný kalendář - 97 ks (z toho 10 ks 
sportovních)  

 stolní kalendář - 45 ks 
Kritéria, podle kterých porota vybírala: 

 celková výtvarná úroveň řešení, 
 originalita, 
 inovativní přístup zpracování, 
 kvalita polygrafického zpracování, 
 společenský přínos.  

 

Do širšího výběru postoupilo celkem 54 kalen-
dářů, do nejužšího mezi nominace se pro-

bojovalo 30 kalendářů.   

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 11. 5. 
2016 v Kongresovém sále v PVA EXPO PRA-
HA v Letňanech. Programem provázela Danie-
la Písařovicová.  

 

Udělení Ceny Sportovní kalendář 

HC Sparta Praha - kalendář 2016 

Přihlašovatel: HC Sparta Praha 

Hodnocení poroty: Za kvalitní zpracování ka-
lendáře, který důsledně dodržuje komunikační 
linku. Kvalitní zpracování respektující korporát-
ní design HC Sparta Praha. 

Cenu z rukou generálního sekretáře České 
unie sportu Jana Boháče převzali: Richard 
Adamec, ředitel komunikace a PR, SPOR-
TOVNÍ HOLDING PRAHA a.s., s grafikem On-
dřejem Blažkem. 

 

Redakce  Zpravodaje ČUS 
 

Sportovní kalendáře 2016 - SOUTĚŽ PŘÍBĚHŮ A UMĚNÍ   

11.5.2016 proběhlo na výstavišti v Praze - Letňanech vyhlášení 16. ročníku soutěže,  určené 
českým i zahraničním společnostem, které vydávají, tisknou nebo zadávají výrobu kalendářů. 
Zcela novou kategorií v roce 2016 byly SPORTOVNÍ KALENDÁŘE. Tato informace nebyla dosta-
tečně brzy známá, proto se přihlásilo jen 11 sportovních subjektů se svými kalendáři. Protože 
pro úspěch a nápadité provedení sportovních kalendářů bude tato kategorie pokračovat i příští 
rok, upozorňujeme touto cestou všechny sportovní oddíly, kluby a TJ, aby se se svým kalendá-
řem, který budou připravovat na rok 2017, do soutěže přehlásily příští rok. O vypsání nového 

ročníku soutěže vás budeme včas informovat.  

Programem provázela Daniela Písařovicová.  
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Je povinnost zapsat jako sídlo spolku 

přesnou adresu? 
Dotaz:  Prosím Vás o informaci, zda musí mít TJ 

ve stanovách uvedenou přesnou adresu sídla 

(např. bydliště předsedy)  nebo stačí uvést jen ná-

zev obce? 

Odpověď:  

Dle NOZ je postačující, je-li ve stanovách jako sídlo 

uvedena pouze obec/město. Do spolkového rejstří-

ku je však třeba povinně zapsat jako sídlo přesnou 

adresu ve formě: ulice, čp., město/obec, PSČ.  

Jsou tedy v zásadě dvě možná řešení: 

Ve stanovách bude jako sídlo uvedena přímo konkrétní adresa. K zápisu do rejstříku v tomto případě 

nebude potřeba kromě stanov žádný další doklad. Nevýhodou tohoto řešení je skutečnost, že jakákoli 

změna sídla je změnou stanov a je třeba o ní rozhodovat shodně jako o kterékoli jiné změně stanov 

(nejčastěji tedy rozhodnutím valné hromady/členské schůze). Tuto nevýhodu však lze kompenzovat 

tím, že stanovy svěří kompetenci ke změně stanov spočívající pouze ve změně sídla výboru, předsedo-

vi (zkrátka operativnímu orgánu, který může o takové změně rozhodnout dle aktuální potřeby). 

Ve stanovách bude jako sídlo uvedena pouze obec/město. V tomto případě je však potřeba, aby někte-

rému orgánu spolku byla svěřena kompetence rozhodnout o umístění sídla na konkrétní adresu v rámci 

dané obce/města (Poznámka: nebude-li tato kompetence svěřena některému z orgánů výslovně, pak 

přísluší tomu orgánu, do jehož kompetence spadá rozhodování v rámci běžné činnosti spolku).  Podkla-

dem k zápisu sídla do spolkového rejstříku budou pak nejen stanovy, ale i rozhodnutí kompetentního 

orgánu o umístění sídla na konkrétní adresu. Změna sídla v rámci obce/města, která je jako sídlo uve-

dena ve stanovách, nevyžaduje v tomto případě změnu stanov. 

 

Účast členů mladších 15 let na VH spolku 

 

Dotaz:  Jako předsedkyně TJ prosím o vyjádření názoru k požadavku menší části naší člen-
ské základny, aby do nových stanov bylo zařazeno, že za členy do 15 let se účastní valné hro-
mady s hlasem rozhodujícím jejich rodiče. Údajně je to obvyklá praxe. 

 

Odpověď: Rozhodně není běžnou praxí, aby za nezletilé členy hlasovali na valné hromadě 
jejich rodiče, právě naopak ve většině spolků je toto členské právo přiznáno členům až po do-
vršení 15ti let, případně až 18ti let. Nelze doporučit takové "rodičovské" právo zavádět. 

 Právní zdůvodnění nepřiznání hlasovacího práva je shodné jako u všech ostatních členských 
práv. Ustanovení §218 NOZ totiž pouze říká, že stanovy spolku povinně obsahují práva a po-

 

         Právní poradna 
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Sportovní liga základních škol o Pohár ministryně školství je 
soutěž v šesti vybraných sportech určená žákům 
2. stupně ZŠ nebo odpovídajícím ročníkům víceletých gymná-
zií z celé ČR. Jejími pořadateli jsou Asociace školních sportov-
ních klubů ČR, Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Již jsme vás v minulých číslech infor-
movali o finále florbalu, házené a basketbalu. V tomto čísle se 
podíváme na minifotbal a volejbal 

Dvoudenní bitva na sametově zelené trávě areálu proběhla 
tentokrát  Na Stínadlech v Teplicích. Šampiony republiko-
vého finále druhého ročníku Sportovní ligy základních 

Sportovní liga ZŠ  

o Pohár ministryně zná vítěze         

v minifotbalu a volejbalu 

Na základě § 11 odstav. 1 písm. k) zákona 549/1991 Sb. o 
soudních poplatcích jsou veškeré zápisy do spolkového rejstříku, 
tedy i „prvozápisy“, od soudních poplatků osvobozeny.  

Změnou zákona o soudních poplatcích se osvobozují všechny  
spolky od povinnosti platit poplatky při zápisech či změnách ve 
spolkovém rejstříku. 

Spolky jsou bez poplatků 

Osvobození spolků od soudních poplatků při zápisu 

do spolkového rejstříku 

vinnosti členů, jaká konkrétní práva a povinnosti to jsou, již zákon neuvádí, a ponechává tedy 
spolku široký prostor pro to, aby si sám otázky členství upravil dle svých potřeb, včetně rozsahu 
členských práv a povinností. Na základě tohoto tedy může spolek zcela jednoznačně přiznat prá-
vo účasti a hlasování na valné hromadě, volební právo apod. až po dovršení určitého věku člena. 
Rozhodující je pouze to, aby tato podmínka platila pro všechny stejně.  

Odbor legislativněprávní  
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Kvalitní a dramatické zápasy, vydařená beseda účastníků závě-

rečného turnaje s brněnskými sportovci, zajímavá exhibice extrali-

gových volejbalistů, po celou dobu bouřlivá divácká kulisa tvořená 

žáky brněnských základních škol a také výborná organizace to 

bylo volejbalové finále v Brně. 

„Bylo to další příjemné zastavení se Sportovní ligou základních 

škol. Viděli jsme na závěr jedno dramatické finále dívek a pak dru-

hé v podání chlapců, v němž vítěz předvedl úchvatný výkon. Pří-

mo symbolické bylo, že se závěrečný turnaj pořádal v Brně, kde 

výkonnostně výrazně stoupá ´šestkový´ volejbal a kde se podařilo 

zaplnit i hokejovou halu. Tento sport zde má velkou budoucnost a 

věřím, že také někteří účastníci republikového finále rozšíří časem 

řady extraligového týmu,“ prohlásil Jan Schneider, ředitel odboru 

sportu Ministerstva školství, které je jedním z pořadatelů Sportov-

ní ligy základních škol. 

Vítězi republikového finále v Městské hale ve Vodově ulici v Brně 

se stali chlapci z FZŠ Brdičkova z Prahy, obhájci loňského prven-

ství, a děvčata ze ZŠ a MŠ Komenského z Bílovce. Mladí repre-

zentanti příbramského volejbalu, kteří byli ve hře o „double“, tak 

nakonec odešli z finále dvakrát poraženi. Finálovým zápasům při-

hlíželi a nejúspěšnější aktéry také ocenili brněnský primátor Petr 

Vokřál, 1. náměstek Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a 

zástupce Ministerstva školství Jan Schneider. 

Druhý ročník Sportovní ligy základních škol o Pohár 

ministryně školství ve volejbalu zná nové šampiony.  

škol o Pohár ministryně školství v minifotbalu se 
v kategorii staršího žactva stali chlapci ze ZŠ Eden, Praha 
a po dramatickém penaltovém rozstřelu dívky ze ZŠ Týn 
nad Vltavou, Malá Strana. Závěrečný turnaj se nesl ve zna-
mení skvělé organizace i atmosféry a kromě fandících do-
mácích školáků ho navštívilo také mnoho fotbalových a 

sportovních osobností. 

Součástí programu byla také zajímavá fotbalová exhibice, v níž 
změřily síly výběry teplických učitelů a týmu sportovních osob-
ností. Také trio litvínovských hokejistů Michal Trávníček, On-
dřej Jurčík a Peter Jánský. Hlediště zaplněné školáky povzbu-
zovalo a hnalo aktéry neustále do útoku. Osobnosti v duelu 
hraném na 2 x 12 minut zvítězily 3:2, když se dvěma trefami 
střelecky zaskvěl Michal Doležal. 

Sportovní liga pokračovala finálem volejbalu v Brně. Prvního 
června večer bylo připraveno pro mladé volejbalisty setkání se 
sportovními ikonami Brna a nejen těmi volejbalovými.  
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Česká unie sportu proto po ročním vyjednávání připravila pro své členy rámcovou pojistnou 

smlouvu pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot (lze se pojistit i odděleně - pouze odpovědnost nebo pouze majetek). Smlouva je formou 

hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace.  

Každý sportovní klub, tělovýchovná jednota, odpovídá za škody způsobené při své činnosti třetím 
osobám. Částky za poškození cizích věcí, či poškození zdraví, výrazně vzrostly a přísněji se hodnotí i 
jejich zavinění. Samozřejmě, pojištění vlastněného majetku se také nevyplácí podceňovat. Vznik škod 
nelze i při maximální prevenci nikdy vyloučit a náhrady škody mohou mnohdy dosahovat vysokých 
částek.  

Z pohledu sportovního spolku je pojištění odpovědnosti důležitější než úrazové pojištění členů nebo 
trenérů. Mnoho vlastníků sportovních zařízení má k pojištění nemovitosti přidružené pojištění 
odpovědnosti, které se však nevztahuje na samotnou sportovní činnost.  

Česká unie sportu dlouhodobě spolupracuje s pojišťovací makléřskou společností RENOMIA. 
Rámcová smlouva, připravená pro členské subjekty ČUS, garantuje výhodné podmínky pojištění 
majetku a odpovědnosti za činnost klubu. Makléř poskytuje specializovaný tým manažerů, který 
zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění, příp. ukončení stávajících pojistných smluv a bude 
asistovat při likvidaci škodných událostí. SK/TJ tak má k dispozici důležitou 
odbornou asistenci. V případě, že vám současný stav vašich pojistek 
nevyhovuje, je neúplný, zvažujete změnu, jsou následující kontakty právě pro 
vás. 

 Tým RENOMIA Sport: 

Ing. Edita Pažoutová 
Mob. +420 606 758 267 
edita.pazoutova@renomia.cz 
 
Ing. Radomír Michniak 
Mob. +420 731 129 403, 
radomir.michniak@renomia.cz 

 

Pojištění odpovědnosti za újmu, podle velikosti sportovního klubu a výše limitu sjednaného 
pojistného plnění, začíná pro sportovní klub do 200 členů na 4.095 Kč za rok. Jsme si vědomi, 
že pro nejmenší sportovní subjekty je i tato částka vysoká, nicméně jiné podmínky se nám ani 
prostřednictvím silného makléře vyjednat nepodařilo. Pokud se vám podaří sjednat pojištění 
výhodnější, rádi se necháme od vás informovat.  

 

Redakce Zpravodaje ČUS 

Nová legislativa zasáhla i oblast sportu a přibývá obav z možných důsledků špat-

ných rozhodnutí, nečekaných událostí či nehod v rámci činnosti klubu.  

Pojištění odpovědnosti za újmu  
již za 4.095 Kč za klub a rok 

Nepodceňte pojištění odpovědnosti. ČUS připravila            

pro členské SK/TJ rámcovou pojistnou smlouvu 

Barbora Kreisingerová 
Mob. +420 725 491 057, 
barbara.kreisingerova@reno
miabenefit.cz 
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Pravidla pro Rio 

Mezinárodní olympijský výbor vydává antidopingová pravidla pro letní olympijské hry v Rio de Janeiro. 

Sportovci budou tak testováni podle stávajících antidopingových pravidel uvedených ve Světovém an-
tidopingovém kodexu a Seznamu zakázaných látek a metod platných od 1.ledna letošního roku. 

Veškerá pravidla pokrývají dobu od otevření olympijské vesnice 24.července až po závěrečný ceremo-
niál Her.  

Doba soutěží je stanovena12 hodin před zahájením příslušné disciplíny, kdy jsou navíc zakázané látky 
ze skupin S6 – stimulancia, S7 – narkotika, S8 – kanabinoidy a S9 glukokortikosteroidy. 

Dále mají  všichni sportovci povinnost se kdykoliv podrobit dopingovým kontrolám, a to v případech, 
když k nim budou vyzváni.  

Více naleznete pod heslem „IOC Anti-Doping Rules for Rio 2016“ (http.://wada-ama.org/en/resources/
world-anti-doping-program/ioc-anti-doping-rules-rio-2016-olympic-games). 

 

Podvodníci nemají klid 

Podle nejnovějších informací sdělovacích prostředků hrozí údajně trest za doping z OH v Pekingu 
2008 31 sportovcům z 12 zemí.  

S touto informací přišel Mezinárodní olympijský výbor s tím, že 
s některými sportovci již zahájil disciplinární řízení.  

Přednostně ke zkoumání vzorků „A“ uschovaným v laboratoři byli 
vybráni ti závodníci, kteří se mohou dostat do Ria. Cílem doda-
tečných analýz má být především znemožnit nově usvědčeným 
hříšníkům jejich účast na letošních olympijských hrách. 

 

McLaren v čele 

Nejedná se o žádný nový monopost F1, ale o profesora Richarda H. 
McLarena, který byl ustanoven WADA do čela další vyšetřovací komise pro 
odhalení dopingu  při olympiádě 2014 v Soči. Na nová odhalení dopingových praktik upozornila ame-
rická televize CBS v dokumentu „60 minut“, který odvysílala 8.května t.r. Na stejné problémy s dopin-
gem při této zimní olympiádě upozornil i deník New York Times o čtyři dny později. 

Profesor McLaren byl člen dřívější nezávislé komise WADA vedené Dickem Poundem, která také šet-
řila prohřešky ruských sportovců. Uvedený odborník je současně dlouholetým nezávislým soudcem 
Sportovního arbitrážního soudu v Lausanne. 

Na nových odhaleních v souvislosti s ruským dopingem se především podíleli  bývalý ruský dopingový 
komisař Vitalij Stěpanov a zatím poslední ředitel moskevské laboratoře dr. Rodčenkov. Oba se 
v současné době skrývají mimo území Ruska. 

S McLarenem  budou při všech postupech ve vyšetřování úzce spolupracovat také bezpečnostní ex-
pert a vysoce postavený člen INTERPOLU Francouz Mathieu Holz a dále odbornice na vyhodnocová-
ní analýz vzorků v laboratořích WADA profesorka Christiane Ayotteová z Montrealu .    

 

. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny 
Světového antidopingového kodexu“ platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. 
Michal Polák, ADV ČR, email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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        Úspěchy „malých“ sportů 

Česko patří mezi kuželkářskou elitu 

Konec května je ve světě kuželek tradičně vyhrazen světovým šampionátům. V letošním roce se 
v chorvatském městě Novigrad o medaile nejprve utkali junioři do 23 let a po nich následovali dospělí 
jednotlivci. A Česko ani z jedné akce neodjíždělo s prázdnou. 

V soutěžích juniorek se dvojnásobnou mistryní světa stala Nikola Tatoušková. Hvězda slovenské nej-
vyšší soutěže poslední den šampionátu vynikajícím závěrem ovládla nejen finále jednotlivkyň, ale zá-
roveň i prestižní kombinaci, která je součtem výsledků z týmové soutěže a finále. Stříbrné medaile si 
na krk pověsili členové týmu juniorů, kteří předvedli fantastické výkony, a pouhé tři kuželky je dělily od 
zlatých Srbů. Individuální stříbro si poté do sbírky ještě připsal Zdeněk Ransdorf. Ten se 
v nevyzpytatelné disciplíně sprint prokousal přes čtyři napínavé souboje až do finále, kde jej až 
v dodatečném rozstřelu o zlato připravil Srb Vojnovič. Díky těmto a dalším hodnocením umístěním se 
Česko ocitlo na třetím místě mezi národy v rámci šampionátu juniorů. 

Na juniory poté navazoval šampionát dospělých. Předchozí mistrovství se konalo v Brně a Česko mělo 
na co navazo-
vat. Konkrétně 
na zlato ze 
sprintu a bronz 
z hlavní soutěže 
jednotlivců, když 
oba cenné kovy 
získala Lucie 
Vaverková. Le-
tošní výprava na 
tyto úspěchy 
rozhodně navá-
zala. Bronzovou 
medaili nejprve 
získal Pavel Ji-
roušek, který 
potvrdil, že 
sprint je pro čes-
kou výpravu po-
slední dobou 
velmi příznivou 
disciplínou. 
V poslední den 
šampionátu to 
poté zacinkalo i ženám. Aneta Cvejnová dokázala navázat na Vaverkovou a uhrála bronz v hlavní ka-
tegorii, která opravdu prověří připravenost kuželkáře, neboť se každý musí prokousat kvalifikačním ko-
lem a následně vyřazovacími souboji pro 32 nejlepších až do úplného vítězství. 

Česko tak díky úspěšným světovým šampionátům v Chorvatsku opět dokázalo, že patří mezi elitu svě-
ta kuželek. Příští rok se budou v německém Dettenheimu konat mistrovství dorostenců do 18 let a tý-
mů dospělých. 

Jana Holubová, generální sekretář ČKBF 
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Navara se na ME šachistů představil v roli favorita 

Nejlepší český šachista do posledních chvil bojoval o medaili, ale nakonec se to těsně nepovedlo. Navara 

získal z jedenácti kol osm bodů, stejně jako bronzový Gruzínec Džobava, který měl lepší pomocné hodno-

cení. Mistrem Evropy se v kosovském městě Gjakova překvapivě stal Rus Ernesto Inarkijev, stříbro získal 

Igor Kovalenko z Lotyšska. 

Navarovi se v posledních letech na evropské scéně daří, v roce 2014 se stal evropským šampionem 

v bleskovém šachu a loni získal stříbro v klasickém šachu. Letos do turnaje vstupoval jako nasazená jed-

nička a až do osmého kola roli favorita potvrzoval, body ztratil pouze za remízy s reprezentačním kolegou 

Zbyňkem Hráčkem a klubovým kolegou Radoslawem Wojtaszkem. V kritickém osmém kole usedl Navara 

za bílé figury proti překvapení turnaje Ernestu Inarkije-

vovi. Čekala se výhra českého reprezentanta, ale Rus 

skvěle zvládl taktické zápletky a výhrou se odrazil 

k titulu mistra Evropy. Navara si poté připsal dvě remí-

zy a po výhře v posledním kole to vypadalo, že by i tak 

mohl získat medaili, pomocné hodnocení ale bylo pro-

ti. 

"Turnaj byl obsazen mírně slaběji než obvykle, ale 

přesto velmi silně. Pro mě byl psychicky dost náročný, 

protože jsem k němu nenastoupil v dobré duševní po-

hodě. Byl jsem velmi napjatý. Na šachovnici se to naš-

těstí většinou neprojevovalo. Krásně mi vycházela pří-

prava a když už vyšla soupeři (Navara - Džobava), 

stejně jsem dokázal vyhrát. Nevydařila se mi důležitá 

partie 8. kola s Ernestem Inarkievem. Necítil jsem se dobře a věděl jsem, že v případě remízy bych boj o 

první místo psychicky nevydržel, proto jsem se rozhodl hrát na výhru. V klíčové pozici jsem zvolil hazardní 

postup g-pěšce, ovšem dopustil jsem se hned několika hrubých přehlédnutí a byl jsem za ně po právu po-

trestán," popsal David Navara průběh turnaje pro server nss.cz. 

Zdroj:   ŠSČR 

Úspěchy Českých horolezců na SP 

Světový pohár v boulderingu v Meiringenu  
Martin Stráník – 2. místo 
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/svetovy-pohar-v-meiringenu-stribro-pro-martina-stranika/ 
SP v lezení na rychlost v Číně – Chongqing 
Libor Hroza ml. – 2. místo   
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/libor-hroza-ml-ziskal-stribro-na-sp-v-cine/ 
SP v lezení na rychlost v Číně – Nanjing 
Libor Hroza ml. – 2. místo   
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/dalsi-stribro-pro-libora-hrozu-sp-nanjing-2016/ 
EP mládeže v lezení na obtížnost - Imst 2016: 
Jakub Konečný – 2. místo 
Eliška Adamovská – 4. místo 

http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/ep-mladeze-v-lezeni-na-obtiznost-imst-2016/     Zdroj: ČHS 

http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/svetovy-pohar-v-meiringenu-stribro-pro-martina-stranika/
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/libor-hroza-ml-ziskal-stribro-na-sp-v-cine/
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/dalsi-stribro-pro-libora-hrozu-sp-nanjing-2016/
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/ep-mladeze-v-lezeni-na-obtiznost-imst-2016/
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ČUS - Sportuj s námi! - přes 500 akcí po celé ČR  

Do ragbyového dne v Říčanech se zapojilo 750 dětí – 
na závěr ho ozdobil juniorský titul 
13. 6. 2016 

Ragbyový Stadion Josefa 
Kohouta v Říčanech za-
plavily v sobotu stovky 
nejmenších vyznavačů 
šišatého míče. Uskuteč-
nil se zde 12. ročník Dět-
ského dne s rugby, který 
nabídl účastníkům nejen 
seznámení s touto muž-
nou hrou, ale také zába-
vu, soutěže a bohatý do-

provodný program. „Vyšlo nám počasí, takže účast byla 
vysoká. Do areálu dorazilo 750 dětí, takže v doprovodu 
rodičů nebo prarodičů tam bylo… 

 
Triatlonisté v Ostrově: Kubíčkův sedmý triumf v te-
rénu 
13. 6. 2016 

Ostrov, druhé největší město na Karlovarsku, se stal 
„hlavním městem“ triatlonu. Uskutečnil se zde jubilejní, 
10. ročník populárních závodů  XTri v terénním triatlo-
nu, který v minulosti nesl název Xterra. Letos nabídl 

mistrovství ČR ve sprintu a 
pak i duatlon dětí a mláde-
že a hobby závod jednotliv-
ců a štafet. „Náročný pro-
gram, kterého se zúčastnilo 
380 závodníků, zajišťovalo 
110… 

 
 
 

Na Junior Ostrava Cup ve florbalu se přihlásilo re-
kordních 127 družstev 
6. 6. 2016 

První červnový víkend patřila 
Ostrava florbalovým nadě-
jím – od pátku zde probíhal 
9. ročník mládežnického tur-
naje Junior Ostrava Cup 
2016. Celkem 1 900 dětí ze 
127 týmů bojovalo o medai-
le v sedmi kategoriích. Ne-
chyběli ani účastníci z Polska 

a Slovenska. „S průběhem celého turnaje jsme spokoje-
ni. Je vidět neustálý nárůst zájmu  

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“ pokračuje. Sledujte: 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

Červen 
03.06.2016 Hřiště Na Virtě patří dětem, Strakonice 

06.06.2016 Pojď si vybrat, co tě baví, Prachatice 

07.06.2016 Pingpongový turnaj dvojic o titul „Mistr pro-
fesora Josefa Brože“, Vlachovo Březí 

08.06.2016 Finále Dětské Zlaté ligy, Olomouc 

10.06.2016 Děti na startu, Kladno 

10.06.2016 Dny města Dolní Benešov, Dolní Benešov 

10.06.2016 Kadaňský Drak, Kadaň 

11.06.2016 Den města a sportu, Libušín 

11.06.2016 Dětský den Rugby Clubu Říčany 2016, Říčany 

11.06.2016 Hornettlon, Ralsko 

11.06.2016 III. ročník turnaje v minivolejbalu, Chotěboř 

11.06.2016 Moravská brána 2016, Černotín 

11.06.2016 Mostecká věž, Mosty u Jablunkova 

11.06.2016 O Pelhřimovského pěšce, Pelhřimov 

11.06.2016 POMORAVÍ CUP 2016, Jindřichov 

11.06.2016 Přespolní běh o Kozákovský polodrahokam, 
Lhota u Semil 

11.06.2016 Rudolfovská 5-ka, Rudolfov 

11.06.2016 Veselské in-line závody, Veselí nad Moravou 

11.06.2016 XTri Ostrov 2016, Ostrov 

11.06.2016 Den sportovišť města Brna 2016, Brno 

12.06.2016 Jablonecké bloudění, Milíře 

14.06.2016 Turnaj v bezkontaktním ragby základních 
škol, Havířov-Město 

15.06.2016 Trojboj všestrannosti pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ 
Libereckého kraje – krajské finále, Turnov 

http://www.cus-sportujsnami.cz/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hriste-na-virte-patri-detem/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pojd-si-vybrat-co-te-bavi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pingpongovy-turnaj-dvojic-o-titul-mistr-profesora-josefa-broze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pingpongovy-turnaj-dvojic-o-titul-mistr-profesora-josefa-broze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/finale-detske-zlate-ligy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/deti-na-startu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-mesta-dolni-benesov-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kadansky-drak-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-mesta-a-sportu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-na-ragby-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hornettlon/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/minivolejbal-bezdekov/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/moravska-brana-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mostecka-vez/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pelhrimovskeho-pesce/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pomoravi-cup-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/prespolni-beh-o-kozakovsky-polodrahokam/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/prespolni-beh-o-kozakovsky-polodrahokam/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/rudolfovska-5-ka-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/veselske-in-line-zavody/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xterra-ostrov-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-sportovist-mesta-brna-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jablonecke-bloudeni/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-bezkontaktnim-ragby-zakladnich-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-v-bezkontaktnim-ragby-zakladnich-skol/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-boj-vsestrannosti-pro-zaky-zs-v-libereckem-kraji-krajske-finale/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/3-boj-vsestrannosti-pro-zaky-zs-v-libereckem-kraji-krajske-finale/
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Červenec 
02.07.2016 43. ročník volejbalového turnaje HODSLAVI-
CE 2016, Hodslavice 

02.07.2016 Author Znovín Cup Vinařská 50, Šatov 

02.07.2016 Čas-OFF-kA na Šerák, Bělá pod Pradědem 

02.07.2016 Cena střední Moravy 2016, Protivanov 

02.07.2016 Netradiční Špindl No. 3, Špindlerův Mlýn 

02.07.2016 Sportovní hry Police, Police 

03.07.2016 VC XC Hrabenov – Memoriál Mirka Homoly, 

Ruda nad Moravou 

04.07.2016 Sportuj s Duklou, Praha 6 

05.07.2016 Memoriál Davida Novotného, Milíkov 

05.07.2016 Pohádkový les, Roprachtice 

05.07.2016 Turnaj O kalich mistra J. Husa, Pustějov 

07.07.2016 Pardubice ČMBS Open 2016, Pardubice 

09.07.2016 Lesná 2016, Litvínov 

09.07.2016 Městský běh Karvinou, Karviná 

16.06.2016 Čusáček Vyškovska 2016, Vyškov 

16.06.2016 Festival dračích lodí Hranice 2016, Hranice 

17.06.2016 Beachhandball Most 2016, Most 

17.06.2016 Kooperativa Beach maratón 2016, Znojmo 

17.06.2016 Sportovní den seniorů okresu Vyškov 2016, 
Vyškov 

17.06.2016 Sportovní den ve Hřebči, Hřebeč 

17.06.2016 Večerní běh Bruntálem, Bruntál 

18.06.2016 Abeceda fotbalu, Karlovice 

18.06.2016 Dětský sportovní den, Loštice 

18.06.2016 Fotbalový turnaj Honzy Kůstky, Plzeň 

18.06.2016 III. ročník mezinárodního Sportovního dne 
pro rodinu 2016, Sudoměřice 

18.06.2016 International MTB marathon Malevil Cup 
2016, Jablonné v Podještědí 

18.06.2016 Jezdecká olympiáda pro děti a dospělé, Pí-
sek 

18.06.2016 Kadańské XC Okruhy, Úhošťany u Kadaně 

18.06.2016 Kytínské vítání prázdnin aneb dětský den v 
Kytíně, Kytín 

18.06.2016 Monster-streetball-action aneb sportuj me-
zi vinohrady, Velké Němčice 

18.06.2016 Naházej to do koše, Havlíčkův Brod 

18.06.2016 O pohár města Opavy 2016, Opava 

18.06.2016 Opava cup 2016, Opava 

19.06.2016 Bystřický fotbal pomáhá, Bystřicie nad 
Pernštejnem 

19.06.2016 Dětská olympiáda – Vestec, Vestec 

19.06.2016 KARATE NÁS BAVÍ, Česká Lípa 

19.06.2016 Sportovní den, Slavkov 

19.06.2016 Zajícova liga 2016, Břeclav 

19.06.2016 ŽIJEME HROU, Hraje celá rodina, Třebíč 

22.06.2016 Tábor hraje kuželky, Tábor 

23.06.2016 2. ročník „Běhu naděje“ Velké Opatovice, 
Velké Opatovice 

23.06.2016 Streetball na náměstí, Frýdek Místek 

24.06.2016 Brandýské Dračí lodě, Brandýs nad Labem 

24.06.2016 Cyklistický závod MUDr. Josefa Moudrého v 
Mikulovicích, Mikulovice 

24.06.2016 Házená nás baví, Jindřichův Hradec 

24.06.2016 Hrabyně Open, Hrabyně 

24.06.2016 Běh za zdravé Hostinné, Hostinné 

25.06.2016 Akuna Cup dětí v tenise, Přerov 

25.06.2016 Holešovský desetiboj, Holešov 

25.06.2016 Kamenické obecní hry 2016, Kamenice 

25.06.2016 Konické štrapáce a Na kole okolo Konice, 
Konice 

25.06.2016 Letní fotbalový turnaj mládeže, Písek 

25.06.2016 Memoriál Tomáše Seiferta – XXIII. ročník, 
fotbalový turnaj, Chotusice 

25.06.2016 Moravice – letní kanoistický sjezd, Podhradí 

25.06.2016 O pohár Jiřího Věříše, Praha-Zbraslav 

25.06.2016 Otevřená loděnice, Březina 

25.06.2016 Po stopách bojů z války roku 1866, Starkoč 

25.06.2016 Pochod Krajem Oty Pavla, Branov 

25.06.2016 Raftuj s námi, Roztoky 

25.06.2016 Rozmarné slavnosti řeky Ostravice, Ostrava 

25.06.2016 Streetball cup 2016, Ostrava 

25.06.2016 Turnaj rodinných dvojic v šachu, Krnov 

25.06.2016 Velíšskej přespolňák, Veliš 

25.06.2016 Volejbalový turnaj smíšených družstev 
2016, Milotice nad Bečvou 

25.06.2016 VRŠOVAN CUP 2016, Voděrady 

25.06.2016 XVII. Sportovní hry města Hodonína, Hodo-
nín 

25.06.2016 ZLATÁ KOLOBĚŽKA – PROJEĎ SE NA KO-
LOBĚŽCE, Plzeň 

26.06.2016 Dětský den se sportem, Budíškovice 

26.06.2016 Triatlon Senohraby, Senohraby 

28.06.2016 VOLEJBALOVÉ SLAVNOSTI, Mělník 

http://www.cstv.cz
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-muzu-a-zen-hodslavice-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-muzu-a-zen-hodslavice-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticky-zavod-vinarska-50/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cas-off-ka-na-serak-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-stredni-moravy-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/netradicni-spindl-no-3/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-hry-police/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vc-xc-hrabenov-memorial-mirka-homoly/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vc-xc-hrabenov-memorial-mirka-homoly/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportuj-s-duklou-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-davida-novotneho/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pohadkovy-les/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-o-kalich-mistra-jana-husa-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pardubice-cmbs-open-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesna-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/mestsky-beh-karvinou/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cusacek-vyskovska-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/festival-dracich-lodi-hranice-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beachhandball-most-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kooperativa-beach-maraton-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-senioru-okresu-vyskov-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-senioru-okresu-vyskov-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-ve-hrebci/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vecerni-beh-bruntalem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/abeceda-fotbalu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-sportovni-den-5/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/fotbalovy-turnaj-honzy-kustky/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/iii-rocnik-mezinarodniho-sportovniho-dne-pro-rodinu-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/iii-rocnik-mezinarodniho-sportovniho-dne-pro-rodinu-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/international-mtb-marathon-malevil-cup-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/international-mtb-marathon-malevil-cup-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jezdecka-olympiada-pro-deti-a-dospele/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/jezdecka-olympiada-pro-deti-a-dospele/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kadanske-xc-okruhy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kytinske-vitani-prazdnin/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kytinske-vitani-prazdnin/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/monster-streetball-action-aneb-sportuj-mezi-vinohrady/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/monster-streetball-action-aneb-sportuj-mezi-vinohrady/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/nahazej-to-do-kose/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hokejbalovy-turnaj-o-pohar-mesta-opavy/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hokejbalovy-turnaj/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/charitatiovni-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/charitatiovni-turnaj-mladsich-pripravek/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vestecka-detska-olympiada/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/karate-nas-bavi-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zajicova-liga-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/zijeme-hrou-hraje-cela-rodina-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/tabor-hraje-kuzelky-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-nadeje-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-nadeje-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/streetball-na-namesti/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/brandyske-draci-lode-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticky-zavod-mudr-josefa-moudreho-v-mikulovicich-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/cyklisticky-zavod-mudr-josefa-moudreho-v-mikulovicich-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hazena-nas-bavi/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/hrabyne-open/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-za-zdrave-hostinne-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/akuna-cup-deti-v-tenise-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/holesovsky-desetiboj-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/kamenicke-obecni-hry-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/konicke-strapace-a-na-kole-okolo-konice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/konicke-strapace-a-na-kole-okolo-konice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/letni-fotbalovy-turnaj-mladeze/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-memorial-tomase-seiferta/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-memorial-tomase-seiferta/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-memorial-tomase-seiferta/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/moravice-letni-kanoisticky-sjezd-3/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-jiriho-verise/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/otevrena-lodenice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/po-stopach-boju-z-valky-roku-1866/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-krajem-oty-pavla/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-raftovani/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/rozmarne-slavnosti-reky-ostravice/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/streetball-cup-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-rodinnych-dvojic-v-sachu/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/velisskej-prespolnak/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/vrsovan-cup-2016/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xvii-sportovni-hry-mesta-hodonina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/xvii-sportovni-hry-mesta-hodonina/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/projed-se-na-kolobezce/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/projed-se-na-kolobezce/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/detsky-den-se-sportem-2/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/triatlon-senohraby/
http://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalove-slavnosti-melnik/
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